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Min frågeställning

Innehållsförteckningen
1. Bakgrund
•
•
•
•
•

Vad kan jag som designer göra för att skapa mer hållbar produktion och värdig sysselsättning
för människor med funktionshinder?

Frågeställning (s. 3)
Designerrollen(s. 5-6)
Uppdraget (s. 7-8)
Uppdragsgivaren (s. 9-10)
Synen på funktionshin- 		
drade (s. 11-12)
• Krav (s. 13-14)

2. Utveckla process
• Processdesignen (s. 17-18)
• Val av material och metod
(s. 19-20)
• Matcha moment med
producent (s. 21-22)

3. Utveckla verktyg
• Arbetsmetod (s. 25-26)
• Workshops bländskydds
verktyg (s. 27-28)
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• Workshop 1 flätverktyg 		
(s. 29)
• Workshop 2 flätverktyg 		
(s. 30)
• Test flätverktyg (s. 31)
• Resultat flätverktyg (s. 33-34)
• Test bländskyddsverktyg 		
(s. 35-36)
• Resultat bländskyddsverk		
tyg (s. 37-38)

4. Utveckla produkt

• Idéutveckling och form-		
studier (s. 49-52)
• Vald designlösning (s. 53-54)
• Test produkt (s. 55-56)
• Resultat ljusavskärmare 		
(s. 57-58)

5. Resultat: Koncept
• Resultat & Vision (s. 60)
• Paketet till uppdragsgiva		
ren (s. 61-62)

•
•
•
•

Arbetsmetod (s. 41)
Användarstudier (s. 42)
Funktionsanalys (s. 43-44)
Första idégenererin			
gen: naturlig och flexibel 		
ljuskänsla (s. 45-46)
• Andra idégenereringen: 		
Enkel produktion och 		
naturligt ljus (s. 47-48)
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Designerrollen
För mig handlar designerrollen om att
inkludera alla och vara öppen för förändring. Efter att jag arbetat inom omsorgen
och växt upp med en handikappad bror
blev jag frustrerad av att se ett samhälle

med lösningar som inte inkluderar alla
människor. Det var rader likt dem nedan
som fick mig att vilja bli designer och arbeta med att söka humanare lösningar.

Designerrollen handlar också för mig om
att visa respekt för naturen och försöka
producera på ett sätt som är hållbart för
framtida generationer. Under utbildningen stötte jag på ett citat från en av de
stora inspirations-källorna till ekodesigners idag, Victor Papanek, som förklarade

Dessutom ingår det i yrket att alltid utmana dagens
lösningar. Vi måste alltid ställa oss frågan: kan man göra
det på ett annat sätt?
Utskick: ”Gör världen lite bättre! plugga
industridesign”, Mikael Marklund
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ansvaret vi bär på ett sätt som fick mig
att bestämma mig för att antingen hoppa
av tåget eller börjar söka hållbara vägar.
Det ledde mig ner till eko-designens
rötter i eko-filosofin där jag gick kurser
med diskussioner om jordens framtid och
människans värdighet genom att inspire-

ras av ett potentiellt mer hållbart sätt att
förhålla sig till varandra och naturen, som
kan ses hos t.ex. ursprungsbefolkningar.
Det är något jag tagit med mig in i det här
projektet som väglett mig.

the best and simplest thing that architects, industrial designers, planners, etc., could do for humanity would be to
stop working entirely… …It seems to me that we can go beyond not working at all, and work positively.
Design can and must become a way in which young people
can participate in changing society
Victor Papanek 1971. Design for the
Real World: Human Ecology and Social
Change.
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Uppdraget

Att skapa ett koncept för ett produktionsled och en produkt som kan helt, eller delvis, produceras eller monteras på Grönborgs dagcenter för funktions-nedsatta människor. Det
viktiga är att skapa meningsfull sysselsättning; att produktionsledet har en variation av
moment som kan utföras utan maskiner eller starka kemikalier och är av olika svårighetsgrad för att passa människor med olika fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar på ett
värdigt sätt.
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Uppdragsgivaren Grönborgs aktivtetscenter
När jag hade valt uppdragsgivare var en
av mina övertygelser att funktionshindrade är en resurs när det gäller att hitta
hållbara sätt att producera. Och det är
en grupp med människor som behöver
erkännas och få känna stolthet genom
sysselsättning, som är själva grunden för
vårt samhälle. De som vill och kan producera borde få chansen att göra det. Min
uppdragsgivare är en verksamhet som jag
visste saknade anpassade produktionsled.
Grönborgs aktivitetscenter har funnits i
över 20 år och det är en dagverksamhet
för människor med olika fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. De tar emot

enklare monteringsarbeten och har tidigare bland annat vävt dukar och monterat
lampor. Idag får de in få arbeten och de
får mest pappersvikning. Mycket av tiden
får fyllas av pusselläggning eller egna
projekt med handarbete. När det finns
”riktigt arbete” så slåss man nästan om
det. Handledarna talar om att det finns
en särskilt stolthet och ett värde för dem
att känna att de utför ”riktiga arbeten”.
De har brist på sysselsättning på grund av
att enklare monteringsarbeten har flyttats
utomland och att det inte finns någon
som anpassar uppdragen åt dem.

1

det syns en särskilt stolthet och driv när de får utföra ”riktiga
arbeten”
Marianne Lind , handledare Grönborgs
dagcenter.
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Synen på funktionshindrades förmåga
Det finns alldeles för mycket fördomar
och brist på kunskap kring funktions-hindrades förmågor. Jag är övertygad om
att man för att designa bra lösningar för
människor med funktions-nedsättningar
behöver gå in med både insikt och ett
öppet sinne. När jag utförde min förstudie
och intervjuade människor som arbetar
som handledare och arbetsterapeuter
med funktions-hindrade poängterade alla
att kapacitet hos individer är kopplat till

bemötande, sammanhang och stimulans.
Handledare hos uppdragsgivaren beskrev
att de fortfarande efter 20 år dagligen kan
förvånas av brukares förmåga. Om mina
idéer sa de –”vi testar och ser”. Jag blev
också glatt överraskad när testpersonen
på dagverksamheten lärde sig att utföra
vissa moment snabbare än mig själv.

” vi testar och ser”
Marianne Lind , Handledare Grönborgs
Dagcenter.
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Kravspecifikation produktion
Produktionsmetoden skall vara anpassad för människor
med olika förutsättningar
Produktiosldetet skall vara stressfritt
Produktionsmomenten skall kunna utföras säkert.
Momenten skall kunna skapa en produktionskedja för 5-6
personer
Materialen skall vara lättarbetade
Inga stora maskiner eller verktyg skall behövas

Kravspecifikation produkt
Produkten skall ha ett bländfritt ljus
Produkten skall erbjuda en god ljusspridning
Produkten skall erbjuda ett varmt och neutralt ljus
Produkten skall erbjuda möjlighet till byte av lampa
Produkten bör skapa en naturligt avslappnande atmosfär
Produkten bör passa olika aktiviteter
Produkten bör passa standard-lampfästen

Inga starka kemikalier skall användas
Processen bör vara stimulerande och värdig för människor
med olika fysiska och kogntiva funktionnedsättningar
Produktionsmomenten bör kunna klaras själv med stöd
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Utveckla process
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Processdesignen
När jag arbetat med projektet har jag
använt mig av traditionell designmetodik;
att designa utifrån krav från målgrupp,
vilket i mitt fall är både producent och
slut-användare. Det som skiljer sig är att
producenten inte har en stor fabrik och
en mängd krav på effektivitet, lättproducerade delar och material anpassad för en
maskin. Produktionen och målgruppen är
ofta stora, men min produktion och målgrupp är mindre. Målgruppen har istället
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krav på liten stress och delar som enkelt
kan produceras för hand. Inga kemikalier
eller maskiner får användas. Formgivning
bör möjliggöra för en stimulerande
produktion med en variation av moment
att passa människor med olika funktionsnedsättningar. Som resulterar i en produkt som kan säljas i ett sammanhang
som passar produktionsledets kapacitet.
Därför har jag designat en anpassad,
värdig och stimulerade process med en

stor variation. Metoder och verktyg har
anpassats för att passa verksamheten och
produkten. En produkt och två special-anpassade verktyg har utvecklats, varav ett
verktyg finns som färdig fysisk prototyp.
Har även utvecklat en metod att matcha
hantverkare med moment

18

Val av material och metod
Jag har sökt resurssnåla hantverksmetoder som kan förenklas och anpassas till en
värdig stimulerande sysselsättning. Jag
valde därför metoder som utförts av olika
typer av människor under enkla förhållanden sedan urminnes tider. Produktion har
ofta kunnat ske i närheten av hemmet i
gemenskap av hela familjen där yngre och
äldre med lägre förmåga ingått.

Material har valts utifrån 3 aspekter:
livscykel, lokal tillgänglighet och enkelt
bearbetning för hand. Större delen av
materialet består av vide som är ett hållbart ekovänligt material som är attraktivt, starkt, flexibelt och finns i många
färger. Den kan skördas varje år och det
växer upp igen. Det behövs inga kemikalier för odling och den är totalt komposterbart (källa http://www.gowillow.
co.nz/why-willow.cfm). Det finns odlare

Metoderna flätning och papperslimning
valdes för att de kan utföras för hand
utan starka kemikalier och maskiner
enligt uppdragsgivarens krav. Metoderna
är milda mot naturen och ofta ur naturliga material som enkelt går tillbaka till
naturen när de är förbrukade vilket också
är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

i södra Sverige, men en tanke är att en
annan dagverksamhet skulle kunna odla
vide som sysselsättning, då det enkelt
går att klippa för hand och kommer upp
år efter år och kan skördas och torkas
(Skriv in källa). Det andra materialet är
recyklad bomullsväv från second-hand
som får en förlängd livslängd. Det tredje
materialet är restmaterial från svensk
pappersindustri som sammanfogas med
naturligt cellulosalim
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Matcha moment med producent
Moment och producent bedöms utifrån
3 kapacitetskrav och matchas sedan mot
varandra för att hitta lämplig producent
till momentet. Produktionsledet är indelat i 15 moment med stor variation i krav
på finmotorik och kognitiv förmåga för
att passa en blandad grupp. Det innefattar allt från de enklare förberedande
momenten att riva papper, skära tyg och
klippa vide till de något svårare momenten att fläta och limma. Genomförbarheten i de förberedande momenten har
testas med enklare protyper av verktyg
i kartong, testen finns med som bilagor.
Genomförbarheten i flätning och limning
finns längre fram i rapporten i samband

med verktygsutvecklingen. Alla moment
gick att utföra, handledare bekräftar att
variationen i momenten skulle göra det
möjligt för alla i gruppen att hitta ett
moment som de kan utföra och bli stimulerade av. Utifrån gruppens kapacitet och
momentens krav finns en uppskattning på
en produktion med 4 skärmar i veckan i
en human takt, där alla kan följa flödet.
Kapaciteten är lågt räknad som en effektiv utnyttjad arbetstid på 50-75% utöver
raster. Förslag på processflöde, gradering
av moment och producenterna finns i
bilagorna.
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Utveckla verktyg

23 Examensprojekt produktionsled ”allesammans” Katrin Öjdal , industridesign, miun

3

24

Arbetsmetod
I det första steget börjar jag med att studera uppdragsgivarens verksamhet, intervjuar handledare och pratar med deltagare
på dagverksamheten för att förstå deras
kapacitet och behov. Här använder jag
även kunskap från andra dagverksamheter
som jag varit i kontakt med tidigare i mitt
yrkesliv och privat, både med och utan
produktion. Se mer i bilagor. I det andra
steget lär jag känna det valda materialens
kapacitet och ser hur man kan arbeta
med det genom workshops med andra
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människor (finns som bilaga). Både flätning och limning av bländskydd testas.
Upptäcker att det behövs en strukturerad
metod för att montera vide. Jag söker upp
traditionella metoder och finner enkla
flät-metoder och information om att flätning existerat på andra dagverksamheter i
Sverige. Jag diskuterar idéer och metoder
med odlare och flätare Ilona Söderberg
från Katribergs Pil och Korg, om hur man
kan förenkla flätningen. Diskussioner
om idéer och lösningar kring flätningen

fortsätter med henne under projektet.
Bländskyddet utvecklas från olika papperslimningsmetoder Det tredje steget
består i att med hjälp av människor med
olika förutsättningar utveckla moment
och verktygsprototyper till en nivå lämplig
för test hos uppdragsgivaren. I det fjärde
steget testas prototyper hos uppdragsgivaren. I det femte steget förbättras prototyper utifrån resultat från användartester.
Steg tre till fem utförs mer detaljerat på
kommande sidor 17-23.
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Workshop bländskyddsverktyg
Workshop 1 genomförs med bland annat
testperson med något nedsatt handförmåga och kognitiv förmåga. Fokus ligger att utveckla metoden och verktyg till
en nivå som är lämplig att testa hos uppdrags-givaren. Jag experimenterar med
naturligt cellulosalim och papper tills jag
finner en metod som ger varmt avskärmat ljus samt det estetiska uttryck som
eftersträvats utan att kompromissa bort
möjligheten till att produkten kan komposteras. I första workshopen utfördes
testet på enklare prototyp utan spillbricka. Testpersonen upplevde momentet

som stimulerande med inte jobbigt. Limningsmomentet går bra att utföra men det
blir mycket spill på bordsytor. Observerar
att verktyget är också svårt att vrida när
det står på skyddsmaterial. Utifrån det
utvecklar jag till workshop 2 ett verktyg i
vacuumformad plast med spillbricka för
att minska på spill och förenkla vridning
som testas med positiva resultat. Efter
det tas samma prototyp till uppdragsgivarens för fortsatt testning.
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Workshop 1 flätverktyg
Jag testar glesare flätning för att förenkla
momentet. Rådfrågar odlare och flätar
om idéer mellan workshops. För att skapa
flätning som inte kräver verktyg eller stark
handkraft testar vi att fläta med 50 %
glesare mellan stag än traditionell flätning
och 100% glesare. Deltagare får utföra
testet med en hand bakom ryggen för att
simulera ett funktionsnedsättning.

Resultat: Momenten gick att utföra även
med en hand, det svåra var att veta hur
stagen skall sättas då det inte finns något
struktur att följa. Flätningen har svårt att
hålla ihop på grund av för stor gleshet.
Viden får en för konisk kurvatur med traditionella fläthål i 90 grader.

29 Examensprojekt produktionsled ”allesammans” Katrin Öjdal , industridesign, miun

Workshop 2 flätverktyg
I workshop 2 testas ett utvecklat flätmönster med ca 20 procent glesare flätning
än det traditionella för att skärmen skall
hålla ihop. Mönstret inspireras av lappkåtor och cykelekrar. Har även skapat
en numrerad stagsättning för struktur att
följa. Samt borrat hålen i 45 grader istället
för 90 för att få rätt kurvatur på skärmen.
Resultat: skärmen höll ihop och fick det
utseende som jag strävat efter. Personen

som testar har något nedsatt kognitiv
förmåga och handnedsättning men kunde
utföra momentet enkelt och upplevde
det som lagom svårt och stimulerande.
Jag observerade att det såg lite tungt ut
ibland och valde därför att göra flätningen
ytterligare 10% glesare till brädan som
uppdragsgivaren testar för att förenkla
mer.

30

Användartest hos uppdragsgivaren

Test flätverktyg
Användaren kunde använda flätverktyget
och utföra momenten. Handledarna och
jag upplevde det som att hon både såg
stimulerad och nöjd ut. De tror att även
någon eller några fler i gruppen skulle
kunna klara av momentet. Testpersonen
uttryckte att hon tyckte det gick bra och
att det var roligt. Brister som upptäcktes
var att verktyget var klumpigt och kom-
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municerade inte på ett tydligt sätt hur de
skulle användas. Testpersonen förstod
inte att hon kunde vrida verktyget för
bättre arbetsställning och när de försökte
visade sig verktyget svårt att greppa och
klumpigt. Verktyget slimmades för bättre
åtkomst och platsbesparing, samt fick en
tydligare struktur att följa.
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Resultat flätverktyg
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Test bländskyddsverktyg
Användaren kunde använda verktyget
och utföra momentet. Handledarna och
jag upplevde det som hon var stimulerad
och att momentet såg ut att ha potential
att passa många i gruppen med både
mer kognitiv nedsättning och motorisk
nedsättning. Brister som upptäcktes var
att verktyget precis som det andra inte

kommunicerar sin vridbarhet och att
det, beroende på hur vridet verktyget
är, kan vara svårt att få tag i kanten. En
till svårighet som upptäcktes var i ett
moment då ett papper skulle centreras
och det var svårt att veta vart mitten var
och få ett få ett jämt mönster med pappers-bitarna, även om testpersonen klarar

35 Examensprojekt produktionsled ”allesammans” Katrin Öjdal , industridesign, miun

av det. Jag löste det under testet genom
att sätta en lite grön tejp och att hon fick
härma mönstret från en annan skärm.
Åtgärden blev där att verktyget får samma
8-kantiga form som de andra verktyget
för att bli lättare att vrida. Skapar även en
struktur att följa.
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Resultat bländskyddsverktyg
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Utveckla produkt
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Användarstudier

Arbetsmetod
Utför förstudie, användare intervjuas
angående ljusbehov, en aktivitetsanalys
och enkät utförs. Tillfrågar även en pensionerad arbetsterapeut, Ulla Dahlen,
som arbetat mycket med belysning på
arbetsplatser. Lampförsäljare på Bauhaus
intervjuas. Jag studerar tidigare forskning
gällande ljusbehov och ljusdesign.
Arbetar fram en funktionsanalys som
utgår från uppdragsgivarens krav och slutanvändare med en inriktning på ’design
för alla’ och hållbar design.
Använder funktionsanalysen som bas för
att idégenerera. I första fasen läggs fokus
på att söka idéer på hur man kan fylla
ljusbehoven och i andra fasen sökte jag
en helhetskoncept för både produkt och
produktion. Formstudier utförs där materialens naturliga egenskaper tas hänsyn

till och får inspirera formen. Använder
även kol, inspirerat av formgivare Rowena Reeds klassiska metoder med stora
kolskisser för proportionsstudier.
Vidareutvecklar idéer och skissar på olika
lösningar. Bygger funktionsmodeller med
olika proportioner och genomsläpp i ljus
för att förädla utseende och ljuset. Testar
ljusbild under processen på olika människor tills önskad ljusbild är uppnådd.
Utför två användartester. En med fyra
personer där bländfrihet testas med
särskilt krävande aktiviteter, läsning och
skärmanvändande. I nästa test testas
ljusavskärmaren i en familjs hem under
en dag och kväll med aktiviteter som äta,
umgås, lek, skärmarbete.
Arbetar mer på kvaliteten och detaljer i
utseendet på skärmen, då utvecklingen

av verktygen för att ta fram ljusavskärmaren kommit längre. Testar olika
tjocklek och färg på vide och arbetar på
proportionerna, där jag bland annat höjer
upp bländskyddet något och minskar höjd
på skärm.Jag testar hur ljusavskärmaren
passar i moderna hem och vad människor
tycker om utseendet och funktionerna på
den. Detta görs genom en marnadsundersökning och en idégenerering och
analys med en designer som arbetat
bland annat mot Ikea.

Jag använder mig av kunskap från förstudien där jag använt en fokusgrupp med
fyra hem med olika livssituationer för att
se skillnader och likheter i behov. Skickar
även ut en enkät till fler människor som
komplettering. Intervjuer och enkäter
finns i bilagorna. Jag studerar även tidigare forskning gällande ljusbehov och
ljusdesign och tillfrågar en pensionerad
arbetsterapeut, Ulla Dahlen, som arbetat
mycket med belysning på arbetsplatser.

Studien visar att bländning är ett stort
problem i många hem. Det andra är att
ljuset upplevs som för starkt och inte ger
den avslappnande atmosfäriska känsla
man är ute efter. Ett annat vanligt problem är att de som använder led- och
lågenergilampor upplever ljuset som
för kallt. Skärmanvändning är en av de
vanligast förkommande aktiviteterna kring
våra bord och den kan ofta bli störd av
för bländande eller starkt ljus. Forskning

inom ljusdesign talar om att vi bör försöka skapa en naturligare känsla i ljuset
inomhus för att må bättre. Jag valde
därför att arbeta vidare med dessa behov
samt att inrikta mig på att skapa en mer
naturlig känsla i ljus och produkt för att
skapa en mer trivsam och hälsosammare
inomhusmiljö. (Innes,2012)
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Funktionsanalys
Funktionsanalysen är skapad utifrån ett
användarcentrerat perspektiv med inriktningen miljömässigt hållbar design och
produktion. Produktionsprocessen är designad för att passa människor med funktionsnedsättningar och produkten designad för att passa slutanvändare som är
intresserade av atmosfärisk och naturlig
ljuskänsla, naturliga produkter, miljömässig och moraliskt hållbar produktion.

I tilläggen till funktionsanalysen kan man
se att projektet utvecklades från att vara
”en produkt som var enkel att montera för
funktionshindrade” till att skapa ett helhetskoncept för en hantverksprodukt och
dess anpassade produktionskedja. Kraven
på ljus har även förändrats från att ha en
nödvändig funktion att sprida ljus till att
även sprida varmt och neutralt ljus

43 Examensprojekt produktionsled ”allesammans” Katrin Öjdal , industridesign, miun

44

Första idégenereringen: naturlig och flexibel ljuskänsla
I den första idégenereringen inspirerades
jag av naturligt ljus och användarnas krav
på ett mer atmosfäriskt varmt ljus med
god avbländning och ett neutralt allmänljus. Många av idéerna från min första
idégenerering hade god höjd gällande
hur man skapar flexibel och naturlig varm
känsla i ljuset. Olika lösningar på mekaniska dimrar där ljuset och värmen i ljuset
går att justera. Två av dessa idéer syns här
och några till i bilagorna. Problemet var
att de hade potential att bli för krångliga
att producera av uppdragsgivaren. Därför
valde jag i den andra idégenereringen
att söka idéer kring enklare material som
bättre passade visionen om ett hållbart
’human care’-projekt med produktionen i
fokus.

4
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Andra idégenereringen: Enkel produktion och naturligt ljus
I den andra idégenereringsomgången började jag med att titta på enkla ursprungliga produktionsmetoder och material som
är naturliga, resurssnåla och enkla att
bearbeta. Detta för att möjligöra för en
produktion utan kemikalier och maskiner som uppdragsgivare efterfrågat. Men
också för att skapa en naturliga känsla i
ljus och produkt för att användare efterfrågar en mer atmosfärsisk känsla i ljus
och forksning visar att vi mår bra av en

6
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naturlig ljuskänsla (Innes,2012).
Jag går jag vidare med en idé om att skapa en ljusavskärmare med neutralt allmän
ljus samt en varm punktbelysning som
skapar en naturlig och varm mötesplats,
likt kring en eld. Jag hittar inspirationen
till ljus, form och konstruktion i urbefolkningars sätt att bruka ljus och bygga. Jag
inspireras av lappkåtans konstruktion och
form till en skärm och igloons form och
ljusspel till bländskyddet.

7
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Idéutveckling och formstudier
Konstruktion och formspråk för skärmen
är utvecklat utifrån tältkonstruktioner från
kåtor. Bländskyddet från igloons form,
struktur och genomlysbarhet. Formstudier utförs genom att böja vide till olika
kurvaturer och därifrån bestämma kurvatur till skärm, samt gör studier i lera för
bländskydd.

8
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Idéutveckling och formstudier
Vidareutvecklar idén att skapa en
ljusavskärmare med böjda videstag,
bländskydd i papper och utbytbart tyg för
att skapa ett skönt ljus och föränderlighet.
Jag testade olika lösningar hämtade från
nordiska hantverkstraditioner med svept
furu, sadelgjord och flätning.
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Vald designlösning
Jag bestämde mig för en flätad kant då
det var ett sätt att skapa ett lagom stimulerande produktionsmoment där materialet används i sin renaste form som ger
en enkel och naturlig känsla i produkten.
Materialen jag valt är flexibla och produkten kan enkelt varieras för att skapa
skillnader i det estetiska utseendet.

Viden finns i mängd olika färger så det
kan varieras i produktion. Papper finns
olika färger och kan enkelt och naturligt
färgas till olika toner. Om tycket också är
utbytbart så finns det stora möjligheter
för produkten att passa fler människor
och hem.

9
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Test produkt
Under hela processen låter jag andra
personer testa ljuset och utrycka sig kring
ljusavskärmaren. Ljuset upplevs som
varmt, behagligt, mysigt och väl avbländat
med god ljusspridning. Uttrycket upplevs
som naturligt, intressant och charmigt.
När jag fått fram en funktionsmodell
som har rätt ljusfiltrering och bländfrihet
testas den med specifika aktiviteter och
situationer. Första testet får 4 personer

testa bländfrihet och ljusbild med skärmarbete och läsning, de två aktiviteter
som användare i förstudien hade mest
problem med. Andra testet utförs hemma
hos familj under en dag och kväll. Fokus
ligger på aktiviteter som äta, umgås och
lek. Ljusbilden upplevs som behaglig och
fungerar för dessa aktiviteter. Mer om
testresultat finns i bilagor och logg.
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Resultat ljusavskärmare
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Resultat: Koncept
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Resultat & Vision

5

Resultatet av projektet är en utvecklad
process för att anpassa produktionsled
till att kunna utföras av människor med
olika typer funktionsnedsättningar. I det
här projektet har uppdragsgivaren varit
ett aktivtetscenter där slutprodukten
är en lampa och projektet har haft en
hållbarhetsinrikting. Det går att tänka sig
att principen även kan appliceras i andra
produktionsmiljöer, med andra produkter
och arbetsplatser för att matcha människors kapacitet med lämplig aktivitet och
sysselsättning. Samt ge en verktyg för hur
man tänka kring anpassning av moment
och eventuella verktyg för att möjliggöra
för en att fler människor att klara av att
sysselsättas.

Fokus har inte legat på produkten i det
här projektet utan processen. Andra
värden på krav, design, material och mål
går att använda i processen, t.ex. för
att få en högre kvalitet på hantverket.
Detta projekt och andra produktionsmiljöer med människor med funktionsnedsättningar i Sverige visar att det finns
stor potential att producera med hög
kvalitet i den typ av verksamheter, och
samtidigt på ett respektfullt sätt generera
värdighet för en grupp som kan ha svårt
att få det.

I det här projektet har jag arbetat mot
uppdragsgivarens krav på en maskin- och
kemikaliefritt samt stressfritt produktionsled. Målet har varit att på ett respektfullt
sätt skapa värdig och stimulerande sysselsättning för en grupp människor med
olika kognitiva och fysiska förutsättningar.
Material och verktyg är framtagna på ett
sätt som gör produkten enkel och billig
att framställa. Detta för att enklare möjliggöra för projektet att drivas i mindre
skala, utan större krav på vinster och
istället med målet att skapa meningsfull
och värdig sysselsättning. Tanken är att
eventuella vinster skulle kunna gå tillbaka
till att driva liknande projekt. Produktion
och produktens livscykel är utformade för
att vara miljövänligt och humant, för att
projektet endast skall ha en positiv inverkan på samhället.
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Paketet till uppdragsgivaren
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Bilagor

Förstudie: uppdragsgivare
I förstudien kunde man se att verksamheten bestod av människor med olika
förmågor både fysiskt och kognitivt. Verksamheten är idag inriktad på att ta emot
enklare pappersmonteringsarbeten, men
har tidigare monterat lampsocklar, vävt,
monterat pennor mm. Uppdragen har
minskat de senaste åren, troligtvis pga. av
att många arbeten automatiserats eller
flyttat utomlands. Handledarna säger att
de ser en särksild stolthet och driv när de
utför riktiga jobb.
Gruppen består av människor med olika
typer av funtkionsnedsättningar, både
fysiska och kognitiva.
Lokalerna är bergränsade och består till
stor del av gemensamma bord som arbetsytor. Men det finns möjlighet till en antal

separata arbetsytor.De har enkla verktyg
för handarbete och pappersarbete. Tidigare har de vävt och monterat bland annat
lampor. Snart ska verksamheten få lite
större och bättre anpassade lokaler men
med samma inriktning.
Alla deltagare har större eller mindre
svårigheter med val. Moment förenklas
genom att delas upp, märkas med färg
och nummermarkeringar och ligger i
momentlådor. Handledaren finns där för
att hjälpa till och stötta, men målet är att
momenten efter inlärning klaras till större
del klaras av själv.

Förstudie: annat dagcenter
Jag har själv utfört praktik, dokumenterat
och besökt flera dagcenterverksamheter
tidigare i mina studier, arbete och privat.
Jag har ofta blivit förvånad över hur mycket människor med svåra kognitiva eller
kroppsliga funktionedsätningar faktiskt
klarar av om man bara anpassar moment
och ger dem tillgång till pedagogisk handledning och hjälpmedel.
En verksamhet som jag är särksilt insatt
i, som är ett gott exempel på hur en bra
dagverksamhet arbetar kring sysslor
och produktion är en som tidigare fanns
på Norra berget i Sunsvall och kallades
Vallgårdsteamet. Jag dokuemterade och
följde deras verskamhet under två veckor
för ett projekt i bildjournalistik för några
år sedan.
Verksamheten var sprungen ur att några
handledare som arbetat på en annan
produktionskedja för funktionshindrade
sett att det fanns behov av en annan
typ verskamhet som tillät ännu större

individanpassning för invider som upplevde produktion i stor grupp som för
stressande. De skapade en mindre grupp
med mer handledartid. Alla i verksamheten arbetade som ett team och allt
tycktes mest flyta på. Verksamheten drevs
tillsammans, då deltagarna hjälpte till
med städ, disk, fika samtidgt som de tog
serviceuppdrag från närliggande företag.
Den dag som alla tyckte mest om verkade
vara när de alla bakade bröd tillsammans
i bagarstugan som en liten kedjeproduktion. De arbetade nära varandra och även
ledarna skötte moment samtidigt som de
hjälpte deltagarna. Alla hade sina enskilda moment som de fått lära sig och var
trygga i, alla visste vad de skulle göra och
det flöt på.
Verksamheten använder lyhörd pedagogik
från handledare som använder tre typiska
hjälpmdel, beskrivna här nedan.

Att känna stolthet i att klara saker , en av deltagarna visar upp en färdigstruken handduk.

Förstudie: annat dagcenter
Visuella hjälpmedel kan hjälpa då många
har lättare att ta in information visuellt än
via hörseln. Detta betyder dock inte att
de nödvändigtvis har förmåga att sätta in
synitrycken i ett sammanhang. Ett viktigt hjälpmedel kan därför vara bilder på
personer som utför aktivteten (Börjesson
2005, s. 11).
Tidshjälpmedel i form av special-tidhjälpmedel och scheman är viktiga för att göra
tid till ett mer konkret begrepp, något
som för många är svårt. Det är viktigt att
markera när en aktivitet slutar och en annan börjar så att personen förstår. Exempel på dessa är:
- Schema för dagen är vanligt förekommande så att personen förstår vad som
kommer ske och när dagen slutar. Aktiviteterna visas ofta genom bilder och
symboler.

- Tidmarkörer, ofta är det en tavla med
antingen ljuslinje som blir kortare och
kortare vi den aktivitet som utförs, detta
kan vara i kombination med ett avslutningsljud för dem som inte förstår ljuslinjen
(Börjesson 2005, s. 13).
Strukturell hjälp med rum, arbetsplats och
moment är viktigt då rumsuppfattning kan
vara ett problem. Att uföra samma moment på samma plats kan vara en lösning.
Annars kan ett exempel vara att strukturera arbetsplatsen med hjälp av lådor med
symboler där man plockar upp momenten
i en viss ordning tex vänster till höger. För
att tydliggöra detta extra mycket sätter
man ett schema i närheten som beskriver
momentens ordning (Börjesson 2005, s.
14).

Att skapa struktur som alla kan förstå och följa är viktigt

Design produktionsprocess: förbereda material
För klippning av vide byggdes en testmodell för att klippa vide. Jag testar hur
man kan bygga in en sekatör i ett verktyg
som gör att man kan klippa videpinnen vid
lämplig tjocklek och längd på ett säkert
sätt.Funktionsmodellen är i kartong, och
jag tog med verktyg och extra material
för att kunna förändra verktyget under
testningen. Avgränsning med fokus på att
testa och säkra klippmomenten. Momentet klaras enkelt av testperson efter
några justeringar i modellen som skapar
utrymme för händer.Detta viasde sig vara
ett väldigt effektivt sätt att vidarutveckla
funktionsmodellen på. Under två timmar
hade ergonomin förbättrats väsentligt
utan att gjort avkall på säkerheten. Sekatören verkar olämplig för använding till att
klippa pinnar utan den säkerhet verktyget
ger.
För momentet riva papper byggdes den
på ett sätt så den lätt kan justeras under
testena, men denna gång behövs det
inte. Momentet riva papper fungerar väl
då verktyget har tydliga avgräsningar vart
papper skall föras och hur långt ut för

att remsan skall rivas i samma storlek.
Två moment testas riva remsor och riva
lappar. Båda momenten klaras enkelt av
testpersonen. Även person med cp-skada
med mycket stora handnedsättningar kan
utföra momentet.
För momentet skära tyg låg utmaningen
i att att möjliggöra för att använda tyg i
skärmen då deltagarna varken kunde klippa efter linjer eller sy med maskin. Därför
skapades ett verktyg som anpassar och
möjligör användande av existerande tygskärare som kan vara farliga och svåranvända. Tyget låses fast och tygskärare
fästes mot en fast punkt. testet utförs
med papper då en papperskärare ryms
inom budget, vilket inte en tygskärare gör,
men momentet är detsamma. Låsen som
testas är med fönsterhaspar då de kan
användas även med nedsatt handfunktion
då de har en ögla. Två olika fastsättningar
testas. Vertyget och momentet fungerar
även om förbättringar i ett fortsatt projekt
kan göras för att skapa förutsättningar för
att kunna använda en hand vid skärningsmomentet.

Design produktionsprocess: gradering av moment
Utifrån observationer och tester har
jag skapat en första uppskattning
av hur momenten skulle kunna
graderas utifrån krav på förmågor
i tre kategorier; styrka, uthållighet,
finmotorik, och även tidsåtgång.
Detta för att kunna matcha momenten med “rätt” deltagares
förmågor som också graderas efter
samma skala (se nästa sida).

Processmoment
Moment

Momentens krav på kapacitet
Styrka (S) Uthållighet (U) Finmotorik (F)

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14

Färga papper
Riva remsor
Riva fyrkanter
Förbered Spånband
Limma bländskydd
Klippa överflöd blädns.
ta av bländskydd
Klippa flät
Klippa stag
Fläta skärm
Klippa överflöd skärm
Ta av skärm
Trä tyg
Klippa kork
Limma kork
Packetera

Tidsåtgång moment ( en enhet)
tid snabb

tid långsam

Övrigt

medeltid

1

1

1

30min

60 min

45 min

torktid 12 h

1

1

1

30 min

60 min

45 min

steg 1 riva

1

1

1

30 min

60 min

45 min

steg2 riva

2

3

3

15 min

30 min

ca 20 min

1

3

2

90 min

180 min

135 min

torktid 12 h

2
3

3
3

3
3

10 min
5 min

20 min
180 10 min

15 min
ca 8 min

12 h

3

2

2

30 min

60 min

45 min

blötläggning innan min 7 dagar

3

2

2

30 min

60 min

45 min

blötläggning innan min 7 daga

3

4

4

90 min

180min

135 min

3

4

3

10 min

20 min

15 min

4

5

5

5 min

10min

ca 8 min

1

3

3

20min

40min

30 min

2

3

4

30 min

60 min

45 min

1

2

2

15 min

30 min

ca 20 min

2

3

3

15min

30 min

ca 20 min

(skala 1-6, 1 = mycket låg, 6= mycket hög)

kräver färdigklippta stag

torktid 12 h

Design produktionsprocess: gradering av producent
Producenterna graderas efter samma skala och matchas sedan mot de momentens
krav, graderade efter förmågor; styrka,
uthållighet, finmotorik och tidsåtgång.
De moment som är matchningsbara skrivs
in i tabellen. Skalan är ett koncept för
hur en bedömningsskala skulle kunna se
ut, eventuellt kan den behöva utökas för
att bättre matchning skall kunna ske. Till
matchningen av värdena och en god visualisering skulle man kunna testa att använda ett matchningsverktyg eller design
för alla-verktyg t.ex. Exclusion calculator,
ett verktyg som utevcklats på Cambridge
och finns gratis på deras hemsida; i inclusive design toolkit finns möjligheter att
gradera producenter med moment utifrån
vissa kriterier.

Kapacitet producenter
Producenter

Styrka (S)

Uthållighet (U)

Finmotorik ( F)

Person A

4

4

4

alla utom 13

Person B

4

4

4

alla utom 13

Person C

4

4

4

alla utom 13

Person D

3

3

3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14

Person E

3

3

3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14

Person F

3

2

2

1,2,3,9,10

Person G

3

2

2

1,2,3,9,10

Person H

1

3

2

1,2,3,6

Person I

1

3

22

1,2,3,6

skala på kapacitet ; 1-6, 1 = mycket lite , 6 = mycket god

Lämpliga moment

Design produktionsprocess: produktionsflöde
Genom en veckoplanering matchas
hantverkares kapacitet med de moment
som har samma krav på kapacitet i en
arbetstakt som är individuellt anpassat
för att vara lagom. Viktiga faktorer att ta
hänsyn till är att skapa en kedja som ger
kontiniutet och att alla känner sig
delaktiga.
Marginalen finns för att verksamheten
skall kunna säkerhetställa ett jämnt flöde
i produktionen och samtidigt vara ett humant produktionsled där utrymme finns
för dagar med lägre produktion. När man
testat hela produktionsledet utförligare
kan det bättre utrönas vilken nivå man
skall lägga sig på. Det kan hända att momenten går att förenkla ytterliggare eller
att fler deltagare klarar av momenten.
Huvudsaken är att man säkerställer ett humant och ändamålsenligt produktionsled

som passar verksamheten och deltagarna.
Jag har gjort en uppskattning på att
gruppen kan tänkas klara att producera
4 skärmar per vecka på en fart som är på
50-75 % av deras arbetstid. Uppskattningen är baserad på gruppens kapacitet och
hur lång tid moment tar på en medelfart.
Personen med hög kapacitet används som
inhoppare för att skapa en säkerhet för
om någon i gruppen är frånvarande kan
denne hoppa in på alla poster.
Ett alternativ för högre produktion är att
involvera fler grupper på andra verksamheter. Produktionledet behöver också
hitta sitt forum för försäljning och därefter
anpassa sin produktion.

“Gruppen kan tänkas klara att producera 4 skärmar per vecka på en fart som är på 50-75 % av
deras arbetstid”.
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Person H

2 riva r.

3 riva f.
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5 limma b.
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ledig
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Person I

2 riva r.

3 riva f.

torka

ledig
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ledig

ledig

5 limma b.+ nr 11

5 limma b.+nr 11

Person A

8 klippa f.

9 klippa s.

INHOPPARE

INHOPPARE

10 ﬂäta s.

10 ﬂäta s.

ledig

ledig

10 ﬂäta s.

10 ﬂäta s.

Person b

8 klippa f.

9 klippa s.

ledig

ledig

10 ﬂäta s.

10 ﬂäta s.

INHOPPARE

INHOPPARE

10 ﬂäta s.

10 ﬂäta s.

Person C

INHOPPARE

INHOPPARE
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ledig

INHOPPARE

INHOPPARE
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INHOPPARE

INHOPPARE

Person F
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4 förb. Spånb.
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ledig

Person G

1 färga p.

1 färga p.

ledig

ledig

1 färga p.

1 Färga p.

ledig

ledig

ledig

ledig

Person D

ledig

ledig

13 skära tyg

13 skära tyg

ledig

ledig

14 trä tyg

14 trä tyg

ledig

ledig

Person E

ledig

ledig

15 klippa k.

15 klippa k.

ledig

ledig

16 limma kork

16 limma kork

ledig

ledig

Korkfäste.

Spånband

bländskydd

torka

skärm

Paketering

färgning

Tyg

torka

Användarstudier produkt
Fokusgruppen består av fyra hem med
individer med olika livssituationer och
förutsättningar. Jag utför aktivtetsanalyser
och intevjuer, samt skickar ut en kompletterande enkät för att få större vidd på
svar. Enkät finns med i bilaga med diagram.
Aktiteter som i aktivitetsanlysen framkom som de vanligaste: skärmtittande,
ätande, vilsamma aktivter, socialt ungänge, lek och spel, arbete, läsa.
Funktioner som framkom som de viktigaste: avbländning, ljusspridining, skapa
atmosfärisk känsla.
Enkäterna och intervjuerna visar att
bländskyddens huvudfunktion avbländning och ljusspridning inte är tillfredstäl-

lande. Ljuset kommer ofta direkt in i ögon
och blir bländande. Detta gäller både i
vardagsrum och kök. Ljusspridningsfunktionen är mer än väl uppfylld. De vanligaste lamporna blir ofta också störande
vid aktiviter som kräver mer dämpat ljus.

Användarstudie produkt: intervju 1, fokusgrupp
Louise är hemma på dagarna med de
två barnen och hunden. Sambon Anders
arbetar dagtid och även ibland hemma på kvällstid. Större delen av familjens aktiviteter sker i vardagsrummet
eller köket. Det är många olika typer
av aktiviteter, allt från lek och arbete
till vila och middagsmys. Därför påverkas familjen mest av den belysningen. I
utrymmena sitter varsin taklampa. Den
ena helt utan bländksydd och den andra
med bländskydd. I köket säger Louise att
där «äter vi, arbetar, använder bärbara
datorn, pysslar och umgås». Både Anders
och Louise upplever det bländande ljuset
från kökslampan som mycket irriterande
och att den inte uppfyller familjens
behov av ljus. Vid datorarbete blir det
blänk på skärm. Då skärmens ljus går att
anpassa så är stark belysning överflödig
tycker de. När barnen ritar eller man
läser tidningen bildas störande skuggor

och pappret kan nästan bländas. Ljuset
är inte mysigt att sitta vid när man vill ha
dämpade middagar men är bra för att
se vad ungarna gör vid bordet och vart
det spills. I vardagsrummet säger Louise
att« i vardagsrummet leks det, tittar på tv
och skärm, vilar och myser«. På lampan
i vardagsrummet finns ett bländskydd
men det smiter ljus emellan som kan
irritera, dock fungerar den lampan bättre
med skärmarbete och mer avslappnad
samvaro och vila. Både Louise och
Anders uttrycker att de vill ha belysning
med bättre bländskydd och som är mer
flexibelt, och kan ge den rätta känslan för
olika aktiviteter..

“ blir ofta blänk i både tidningar och på skärmar, vilket
gör det svårt och att man undviker det vid lampan eller
släcker den”

Användarstudie produkt: intervju 2, fokusgrupp
Siri bor i ett kollektiv i ett hus som hon
växt upp i. Kökslampan ovan bordet i
kök och i vardagsrum har hon varit med
och köpt. Siri beskriver ljusstituationen
i kök:”Har lysrör i tak släckt, irriterande
stressande ljus.”
Hon upplever ej ljuset från den nakna
lampknoppen i köket ovan bord som
störande men kan förstå att det kan upplevas som bländande för andra i hushållet. Hon tillägger att hon köpte och tycker
om den mest för utseendet. Hon bytte ut
den lampknoppen till en med extra gult
ljus som hon upplever ger en skönare
känsla än den tidigare med blått ljus.
I vardagsrummet har hon en läslampa mer tänd än taklampan, det skapar
skönare atmosfär tycker hon, och den up-

pfyller bättre kraven för aktiviteter. Vardagsrumslampan var tänkt att uppfylla fler
krav med det gav inte den atmosfäriska
känsla hon var ute efter och därför förblir
den ofta släckt. Den skapar inte rumskänsla där hon sitter och ljuset känns hårt och
kliniskt. Hon tyckte lampan var estetiskt
tilltalande när hon köpte den men det
ljus den sprider känns inte mysigt utan
kliniskt. Hon säger att det estetiska är viktigt för henne, hur lampan ser ut släckt.
Hon skulle inte köpa en ”ful” lampa. Men
då hon inte har den tänd särkilt ofta så
påverkar det henne mycket hur den ser ut
tänd och vilket ljus den sprider på ett sånt
sätt att hon inte använder den eller tycker
om den längre. Drömlampan för Siri skulle
vara estetiskt tilltalande med ett skönt
atmosfärsikt ljus.

“ vardagsrumslampan var tänkt att taklampan skulle uppfylla mer krav med
det gav inte den atmosfäriska känsla hon var ute efter och därför förblir den
ofta släckt”

Användarstudie produkt: intervju 3
Ulla är en aktiv pensionär med flera hobbys. Hon är beroende av mycket ljus då
hennes syn med åren blivit nedsatt. Hon
är medveten om ljus då hon arbetat som
arbetsterapeut. Belysningen har hon själv
medvetet sökt. Det viktiga är att belysningen inte bländar och att den sitter på rätt
höjd över köksbordet för att den inte ska
skymma så att man inte kunde se varandra. Hon har haft det probemmet tidigare.
Hon skulle dock uppskatta om hon hade
kunnat haft möjlighet att ha en dimmer
eller att lampan skulle vara mer flexibel
och möjligöra ljus både för dämpad aktivitet och mer en arbetsbelysning. Ett problem som hon har är att då ljuset är kraftigt
riktat mot bordytan så blir det skuggor,
allra helst från händerna som skymmer
det man vill se. Framför allt när hon utför

någon hobbyverksamhet som kräver noggranhet.
Problemet med hennes takbelysning i
vardagsrummet är att det är en ljuskrona
som saknar skärmar för lamporna, som
blir bländande och irriterande. Den är för
bländande för att det skall bli avslappnat
och den lyser inte upp tillräckligt för att
skapa den dagsljuskänsla hon är ute efter
ibland. Som det är nu använder hon mest
läslampan i vardagsrummet och håller
takbelysningen släkt.

“Jag har taklampan släckt för ljuset är för starkt och direkt”

Användarstudie produkt: intervju 4
Hedvig har bott i Sundsvall de senaste 2
åren i en 29 m2 studentlägenhet. I vardagsrummet har hon en icke avskärmad
plåtlampa, den har god ljuspridning men
något irriterande blädning. Ljuskänslan
liknar hon vid ett “förhörsrum”, för starkt
och för stora kontraster. Hon hade velat ha det för att dämpa belysningen på
kvällen för att få bekvämare ljus mer anpassad efter tid på dygnet. Hon har varit
intreserad att installer dimmer, men då
hon hyr har det inte blvit aktuellt, försökt
med påmonterad dimmer men ej fått det
att fungera.
Mysbelysning har hon löst med en ljusslinga då det tar lite plats. Utseendemässigt
vill hon ha en enkel lampa med skönt
jämn och mjuk ljussprining som skapar

mindre kontraster och mindre bländning.
Hedvig upplever att hennes kökslampa,
som är en heltäckande rislampa, ger mycket mer behangligt ljus än den i varadgsrummet och att den fungerar för alla
aktiviter hon utför i köket, utom dämpad
mysbelysning för socialt umgänge eller
mys. Hon har lite plats för någon annan
lampa på bordet och den i fönstret upplever hon som för långt bort för att skapa
mysfaktor vid köksbodet där hon vill ha
den. Om hon velat förändra något så hade
hon skaffat en ljusslinga till köket för mys
eller velat haft någon annan möjlighet att
dämpa ljuset. Detta gäller alltså för båda
rummen.

“Om hon kunde förändra något med sin
taklampa i vardagrummet så hade det
varit blädning och ljusspridningen”

Användarstudie produkt: aktiviteterna
Digrammet visar att skärmarbete är det
som utförs flest timmar med 3+ timmar.
Annars ligger de andra aktiviterna “läsa”,
“äta”, “lek och spel”, “hemmarbete eller
hobby” under en timme. De aktiviteter
där det är viktigast att ljuset är rätt för
den aktiviteten är “äta”, “hemmarbete
eller hobby” och “ läsa fysisk bok eller
tidning”, “skärm” och “lek och spel” ligger
strax där under. Min slutsats är att under
alla de vanligaste aktiviteterna i köket
finner användaren att det är viktigt hur
ljuset är. Desutom att skärmarbete är den
aktivitet som utförs mest i kök.
Diagrammet för vardagsrum visar att
liksom i köket är det skärmaktiviteter som
utförs mest timmar, i överkant på 3-6 tim-

mar. Medan de andra aktiviteterna; “läsa
fysisk bok eller tidning”, “äta”, “ lek och
spel”, “ hemmarbete eller hobby” ligger
på mellan 1-3 timmar. De tre aktiviter
som det är viktigt att ljuset är rätt är “läsa
fysisk bok eller tidning” , “hemmarbete
eller hobby” och “skärm”, men de andra
aktivterna “ lek och spel” och “äta” ligger
också högt. Slutsatser utifrån detta är att
det är viktigt för användaren att ljuset är
lagomt för alla aktivterna. Och att aktivtet
“skärm“ är det aktivitet som utförs mest..

I vardagsrum

i köket

Användarstudie produkt: otillfredställda behov; dämpat, varmt; atmosfärsiskt ljus
Det framkom även utifrån aktivitetsanalyser, intervjuer och enkäter att användaren föredrar starkt ljus till vissa aktiviter
och dämpat till andra. De aktiviteter
som kräver starkt ljus klarar oftast huvudbelysningen av. Men de aktiviteter
som kräver mer dämpat ljus innebär att
man får ta till komplementsbelysning, då
huvudljuset ofta beskrivs som bländande
och för starkt eller har fel känsla för många aktiviteter.
Aktiviteter där man söker mer dämpat
ljus är: skärmtittande, ätande, vilsamma
aktivter, socialt ungänge och lek och spel.
De akiviteter där man söker starkare ljus
är: Arbete, Läsa och lek och spel.

I enkäterna och intervjuerna har det
framkommit att många saknar vad de ofta
kallar “rätt känsla“ i ljuset för olika aktiviter. Ord som återkommer när man talar
om lugnare aktiviter är att man vill ha ett
varmare och mysigare ljus, som många
saknar. För aktiviteter med högre intensivitet talar man om att man vill ha ett
ljusare ljus men bättre avbländat.

“Den ger inte den mysiga känslan jag trodde...
ljuset känns kliniskt vit”.

Användartest 1: produkt
Under hela processen använder jag mig
av kontinuerlig återkoppling mot användare. När ljusbilden är mer utvecklad
testar jag den via användartester med
olika aktiviteter. Det första sker i en arrangerad miljö där tre användare får testa
två av aktiviterna som var mest känsliga
för bländning med en annan ljusavskärmare med bländskydd och projektets
ljusavskärmare, för att utröna om behovet
av fullgott bländskydd är uppfyllt. Andra
testet fokuserar på att utröna hur väl de
vanligaste förekommande aktiviterna; äta,
umgås, skärmarbete fungerar. För att få
en mer naturlig känsla utförs testet hemma hos familjen från fokusgruppen.

Användartest 1:

I användartestet får 3 personer med olika
förutsättningar testa 2 olika aktiviter
under 5 min först med en konisk lampa
med inbyggt bländskydd och sedan med
projektets lampa. Aktiviteterna är skärmanvändande och läsning, som under
förstudien var två av de aktiviteter som
bländning var ett stort problem vid.
Testpersonerna är i olika åldrar, en har
synnedsättning och en är ljuskänslig.
Upplevelse beskrivs och graderas. även

tilläggsfrågor ställs om den allmänna upplevelsen. Mer går att läsa i loggen.
Under testerna visar det sig att lampan
men koniskskärm skapar blänk både i
skärmar och tidning. Den upplevs även
som irriterande för ögonen av två av
deltagrna redan efter 5 min. Den får låga
betyg, 3 och nedåt. Lampan från projektet får goda resultat med lite eller ingen
bländning i någon av aktivterna. Testperpersonerna upplever ljuset som behagligt
och icke bländande och ger den 4-5 i
betyg på samtliga aktiviteter. Samtliga
testpersoner kan tänka sig att ljusavskärmaren skulle passa särskilt bra för att
mysig belysning eller att umgås runt. Det
negativa som en av deltagarna nämner är
att det kan vara för avslappnande så man
kanske blir trött.

Användartest 2: Produkt
Andra testet av ljusavskärmaren sker
hemma hos familjen som var med i fokusgruppen för förstudien. Syftet med användartestet är att att komplettera första
användartestet med att studera och testa
aktiviteter som kräver ett mer naturligt
sammanhang.
Fokus ligger att studera hur ljuset fungerar att äta, slappna av och umgås vid och
hur familjen upplever skillnad mellan
deras existerande belysning. En belysning
som de upplevde hade problem med
bländning, omysigt ljus och problem med
arbete vid skärm.
Studien utförs vid två fillfällen med en lågeneriglampa med kallt ljus motsvarande
40w. Jag är med familjen från eftermiddag
med dagsljus till kväll och studerar deras
beteende i ljuset och ställer frågor kring
hur de upplever de olika aktiviteterna. De
får även gradera upplevelsen från 1 till 5.
1 är mycket dålig upplevelse, 5 mycket bra
upplevelse.
Deras existerande kökslampa får under 3
på många aktiviteter. Största problemet
är bländning och kallt ljus som upplevs
som jobbigt och stör aktviteter. Den

skapar inte skönt ljus för avslappning och
umgänge. Vid skärmarbete känner mannen i familjen som gör hemmarbete vid
köksbordet på kvällen så omöjligt att han
hellre släcker och sitter i mörkret eller sätter sitter böjd i soffan där de har en lampa
som bländar mindre. Kvinnan i familjen
upplever även lampan i vardagsrummet
som har bländskydd som att den kan
blända, men inte lika mycket som i köket.
Projektets ljusavskärmare klarar sig bättre
under studien och får 4-5 på de tesade
aktivieterna. Inga problem med bländning
och de känner att för aktiviteter som att
äta, umgås och skärmarbeta så passar
den utmärkt.

Förstudie: intervju lampsäljare
Jag intervjuar en säljare på Bauhaus, då
de har en stor lampavdelning och har ett
av de störtsa utbuden på lampor i shoppingområdet i birsta.
Säljaren säger att oftast efterfrågar kunderna ett visst ljus. De kan vilja ha en viss
färg på ljuset och möjlighet att skapa ett
både väl upplyst rum och en mer dämpad
belysnig. kunden vill kunna skapa olika
stämningar med sin belysning.
Det finns också en pyssel- och återvinningstrend som hon känt av, människor
efterfrågar skärmar att klä om och lampdelar för att bygga egna, t.ex. med betongfot. Det är också rätt vanligt att människor köper metallampor som de lackar om.
Hon har inga lampor i sitt sortiment som
är speciellt gjorda för att kunden skall
kunna förändra funktion eller utseende.
Hennes lösning som hon brukar rekommendera om kunden vill påverka ljuset i
ett rum är ha flera olika lampor, dimmer,
eller både och.
Många kunder som hon talar med har
eller vill ha dimmer. Tyvärr kan dimmers
vara svår att sätta sig in i som kund, hjälp

behövs oftast för att det skall bli rätt och
att man betalar för installation då olika
dimmers passar till olika lampor och att
det ofta behövs en installatör. Det finns en
lösning som kunden själv kan montera på
lampan med de de har fungerar endast till
glödtrådslampor och inte till led.

Ide Skisser från idégenomgång 2: produkt

Förstudie Enkäter: människors belsyningsvanor
Jag skickade ut tre enkäter under projektet. En kortare och två längre. Resultaten
från de två längre, den andra och tredje,
använde jag mig av. Andra enkäten handlar om folks belysningsvanor angående
takbelysning kök och vardagsrum. Tredje
enkäten har fokus att få svar för att komplettera aktivitetsanalysen med vilka funktioner som är viktigast och vilka aktiviteter
som utförs i ljuset.
Tredje enkäten är en vidarutveckling av
den andra utifrån svaren i den andra och
frågor som framkommit under intervjuerna med fokusgruppen. Den innehåller
fördjupade frågor kring vilken typ av ljus
de vill ha till olika aktivteter, och hur viktig
känslan är samt vad som får folk att behålla föremål och vad de vill kunna förändra.
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enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

13. 8b (vardagsrum) Vid vilka aktiviteter använder du som har dimmer den till att
dimma ner och vid vilka aktiviteter önskar du som inte har en dimmer att du skulle
kunna dimma ner till?
Markera alla som gäller.

5

inte alls viktigt

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och
vardagsrum

20160122

9. 6b (vardagsrum) Hur viktigt är det att taklampan i vardagsrummet är bra på att
skydda från bländning?
Markera endast en oval.

skärmtittande (dator, smartphone, surfplatta)
tvtittande

mycket viktigt

lek och spel
ätande

10. 7a (vardagsrum) Hur upplever du ljusspridningsfunktionen på taklampan i
vardagsrummet?
om lampan sprider mycket ljus och till hela rummet
Markera endast en oval.

Användning och aktiviteter kring takbelysning hemma, enkäten är uppdelad i allmänna
frågor, ett parti om taklampa vardagsrum och ett parti om taklampa i kök. det går att lämna
in svar till 1 mars, men svara gärna så fort som möjligt.

1

1. 1) vilken åldersgrupp tillhör du?
Markera endast en oval.

5. 4 (vardagsrum) Hur är er taklampa placerad i vardagsrummet och varför?
Markera endast en oval.

1830 år
3040 år

centrerad ovan bord eller soffgrupp,för det är där vi vill ha den

4060 år

centrerad över bord och soffgrupp, för det var där uttaget satt

60 80 år

centrerad i rummet , för det är där vi vill ha den

80100 år

centrerad i rummet, för det var där uttaget satt

2

3

4

socialt umgänge (samtal, lyssna på musik)

5

arbete (arbete, hobby eller liknande)

inte alls bra

mycket bra

1

2

3

4

kvinna

14. 8c (vardagsrum) vilka aktiviteter har du dimmern på högsta läge (mest ljus) och du
som inte har dimmern när har du taklampan tänd?
Markera alla som gäller.
skärmtittande (dator, smartphone, surfplatta)

5

inte alls viktigt
6. 5a (vardgasrum) Hur många gånger per
dygn skull du uppskatta att ni och tänder
och släcker er taklampa i
vardagsrummet?

man

Övrigt:

11. 7b (vardagsrum) Hur viktigt är det att taklampan i vardagsrummet har en bra
ljusspridning?
Markera endast en oval.

Övrigt:
2. 1) kön ?
Markera endast en oval.

vilsamma aktiviteter (mys, meditation, vila)
läsa fysisk bok eller tidning

tvtittande
mycket viktigt

lek och spel
ätande

12. 8a (vardagsrum) Har du dimmerfunktion till taklampan i vardagsrummet?
Markera endast en oval.

vilsamma aktiviteter (mys, meditation, vila)
läsa fysisk bok eller tidning

ja, jag har installerat i anslutning till lysknapp på vägg

Övrigt:

socialt umgänge (samtal, lyssna på musik)

ja, jag har en som är inbyggd i lampan
7. 5b (vardagsrum)Hur många timmar per dygn skulle du uppskatta att taklampan i ert
vardagsrum är tänd?
Markera endast en oval.

3. 2) lever du i ett singelhushålla eller finns det fler i hushållet?
Markera endast en oval.
singelhushåll
flerhushåll med alla över 18 år
flerhushåll med barn upp 10 år

arbete (arbete, hobby eller liknande)

nej, och jag känner inte behov av det

Övrigt:

nej,för jag tycker det är för dyrt att installera

0 timmar

nej, jag har inte möjlighet (ex. hyreslägenhet)

01 h

Övrigt:

15. 8d (vardagsrum) Hur upplever du dimmerfunktionen till din taklampan i
vardagsrummet?
om lampan sprider mycket ljus och till hela rummet, svara om du har dimmer
Markera endast en oval.

13 h

flerhushåll med barn över 10 år

36 h
912 h

4. 3 (vardagsrum) Vilken av dessa lampor nedan är mest lik den ni har som taklampa
i ert vardagsrum?
( liknar din lampa någon av bilderna nedan ungefär)
Markera endast en oval.

1

1224 h

2) cylindriskform (relativt täckande)
3) Koniskform (relativt täckande)

1

4) Plafond
Övrigt:

3

4

5

inte alls bra

8. 6a (vardagsrum) Hur upplever du att bländningsfunktionen på taklampan i
vardagsrummet fungerar?
Att du inte får irriterande ljus i ögon eller blänk på skärm etc.
Markera endast en oval.

1) klot

2

2

3

4

mycket bra

16. 8e (vardagsrum) Hur viktigt är en dimmerfunktion att ha för dig till taklampan i
vardagsrummet?
alla svarar även de utan dimmer
Markera endast en oval.

5

inte alls bra

1

mycket bra

2

3

4

5

inte alls viktigt

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

1/15

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

2/15

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

3/15

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

mycket viktigt

4/15

20160122

20160122

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

0 timmar
01 h
13 h
36 h
912 h
1224 h
Övrigt:

2

3

4

inte alls viktigt

0 timmar
01 h

13 h

13 h

36 h

36 h

912 h

912 h

1224 h

1224 h

2

3

4

01 h

36 h

13 h

912 h

36 h

1224 h

1224 h

1

2

3

4

3

4

5

1
mycket viktigt

3

4

5

inte alls viktigt

mycket viktigt

31. 16 (vardagsrum) Finns det någon aktivitet
i vardagsrummet som kräver att någon
annan belysning tänds och i så fall vilken
och varför? (beskriv kortfattat)

36 h
912 h
1224 h

1

2

3

4

5

inte alls viktigt

33. 18 (vardagsrum) Finns det någon annan
aktivitet som sker i vardagsrummet när
takbelysningen är tänd i som inte nämnts
här ovan? beskriv vilken och varför den
är viktig

28. 14b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är rätt/ lagom för
spel eller lek i vardagsrummet?
Markera endast en oval.
2

3

4

5

inte alls viktigt

mycket viktigt

34. 3 (kök) Vilken av dessa lampor nedan är mest lik den ni har som taklampa i ert
kök?
( liknar din lampa någon av bilderna nedan ungefär)
Markera endast en oval.

mycket viktigt

5

inte alls viktigt

2

32. 17 (vardagsrum) Finns det någon aktivitet
i vardagsrummet som kräver att taklampa
i vardagsrummet släcks och i så fall
vilken och varför? (beskriv kortfattat)

1

20. 10b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen i vardagsrummet
är lagom/rätt när ovannämnda aktivitet sker?
Markera endast en oval.

2

30. 15b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är rätt/lagom för
arbete i vardagsrummet?
Markera endast en oval.

13 h

24. 12b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är lagom/rätt när
man läser fysisk bok eller tidning?
Markera endast en oval.

Övrigt:

912 h

01 h

912 h
1224 h

36 h

0 timmar

01 h
13 h

13 h

27. 14a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon
spelar eller leker i vardagsrummet?
( fysiska spel och lekar ej på dator eller tv tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

0 timmar

0 timmar

01 h

inte alls viktigt

mycket viktigt

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

29. 15a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon
arbetar i vardagsrummet?
( kan vara arbete eller hobby pyssel) tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.
0 timmar

1

23. 12a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon
läser en fysisk bok eller tidning i vardagsrummet?
( fysiska spel och lekar ej på dator eller tv tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

19. 10a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon
utför en aktivitet där stark belysning är att föredra?
Exempel :mys, vila, meditation eller annat ,tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

20160122

26. 13b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från taklampan i vardagsrummet är
rätt/lagom när man äter?
Markera endast en oval.

5

inte alls viktigt

mycket viktigt

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

25. 13a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon
äter med taklampan tänd i vardagsrummet?
( tänk på att göra en uppskattning över alla i hushållet och gör en uppskattning över tid)
Markera endast en oval.

01 h

1

5

20160122

0 timmar

22. 11b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen i vardagsrummet
är lagom/rätt när man använder skärm?
Markera endast en oval.

18. 9b (vardagsrum) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen i vardagsrummet är
lagom/rätt när aktiviteter som kräver dämpad belysning sker?
Markera endast en oval.
1

t

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

21. 11a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att det är
minst en skärm som används när taklampan i vardagsrummet är tänd? ?
( tänk på att göra en uppskattning över alla i hushållet)
Markera endast en oval.

17. 9a (vardagsrum) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon
utför en aktivitet i vardagsrummet där dämpad belysning är att föredra?
Exempel :mys, vila, meditation eller annat ,tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet
Markera endast en oval.

1) klot ( relativt täckande)

mycket viktigt

2) cylindriskform (relativt täckande)
3) Koniskform ( relativt täckande)
4) Plafond
Övrigt:
https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

6/15

7/15

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

8/15

20160122

20160122

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

t

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

39. 6b (kök) Hur viktigt är det att taklampan i köket är bra på att skydda från bländning?
Markera endast en oval.
1

2

3

4

1

2

3

4

lek och spel

Övrigt:

2

3

5

4

36. 5a (kök) Hur många gånger per dygn
skull du uppskatta att ni och tänder och
släcker er taklampa i köket?

1224 h

3

4

tvtittande
lek och spel
ätande

inte alls bra

Övrigt:
50. 10b (kök) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är lagom/rätt när man vill
utför aktivteten från frågan ovan ?
Markera endast en oval.

2

3

4

1

5

2

3

4

5

inte alls viktigt
mycket viktigt

mycket viktigt

51. 11a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att det är minst en
skärm som används när taklampan i köket är tänd? ?
( tänk på att göra en uppskattning över alla i hushållet)
Markera endast en oval.
0 timmar
01

0 timmar

13 h

01 h

36 h

13 h

912 h

36 h

1224 h

1224 h

läsa fysisk bok eller tidning

mycket bra

5

912 h

vilsammaaktivitere( mys, mediation, vila mm)

5

4

47. 9a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon utför en
aktivitet i köket där dämpad belysning är att föredra?
Exempel :mys, vila, meditation eller annat ,tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

skärmtittande (dator, smartphone, surfplatta

38. 6a (kök) Hur upplever du att bländningsfunktion på taklampan i köket fungerar?
Att du inte får irriterande ljus i ögon eller blänk på skärm etc.
Markera endast en oval.

3

inte alls viktigt

43. 8b (kök) Vid vilka aktiviteter använder du som har dimmer till att dimma ner och
vid vilka aktiviter önskar du som inte har en dimmer att du skulle kunna dimma
ner?
Markera alla som gäller.

912 h

912 h

mycket bra

1

nej, har inte möjlighet (ex. hyreslägenhet)

36 h

mycket viktigt

36 h

46. 8e (kök) Hur viktigt är en dimmerfunktion att ha för dig till taklampan i köket?
alla svarar även de utan dimmer
Markera endast en oval.

nej,för jag tycker det är för dyrt att installera

13 h

2

inte alls bra

nej, och jag känner inte behov av det

01 h

5

1224 h

Övrigt:

2

01 h

1

ja, jag har installerat i anslutning till lysknapp på vägg

1

0 timmar

mycket viktigt

ja, jag har en som är inbyggd i lampan

0 timmar

4

13 h

42. 8a (kök) Har du dimmer funktion till taklampan i köket?
Markera endast en oval.

37. 5b (kök) Hur många timmar per dygn skulle du uppskatta att taklampan i ert
vardagsrum är tänd?
Markera endast en oval.

arbete (arbete, hobby liknande )
Övrigt:
45. 8d (kök) Hur upplever du att dimmerfunktion till din taklampan i köket fungerar?
om lampan sprider mycket ljus och till hela rummet, svara om du har dimmer
Markera endast en oval.

5

inte alls viktigt

3

49. 10a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle uppskatta att stark belysning är
att föredra i köket?
Exempel vid städ, arbeta eller hobby eller liknande aktivitet som kräver mycket ljus
Markera endast en oval.

läsa fysisk bok eller tidning

mycket bra

1

2

inte alls viktigt

vilsammaaktivitere( mys, mediation, vila mm)

41. 7b (kök) Hur viktigt är det att taklampan i köket har en bra ljusspridning?
Markera endast en oval.

centrerad irummet, för det var där uttaget satt

1

ätande

centrerad ovan bord,för det är där vi vill ha den
centrerad i rummet , för det är där vi vill ha den

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

48. 9b (kök) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är lagom/ rätt/ när man vill
utför aktivteten från frågan ovan ?
Markera endast en oval.

socialt umgänge (ex samtal, lyssna på musik)

inte alls bra

centrerad över bod , för det var där uttaget satt

20160122

tvtittande

mycket viktigt

40. 7a (kök) Hur upplever du ljusspridningsfunktionen på taklampan i köket?
om lampan sprider mycket ljus och till hela rummet
Markera endast en oval.

35. 4 (kök) Hur är er taklampa placerad i er kök och varför?
Markera endast en oval.

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

44. 8c (kök) Vilka aktiviteter har du dimmern på högsta läge (mest ljus) och du som
inte har dimmer när har du taklampan tänd?
Markera alla som gäller.
skärmtittande (dator, smartphone, surfplatta

5

inte alls viktigt

20160122

52. 11b (Kök) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen i köket är lagom/rätt när
man använder skärm?
Markera endast en oval.

Övrigt:

socialt umgänge (ex samtal, lyssna på musik)
arbete ( arbete, hobby eller liknande)

1

Övrigt:

2

3

4

5

inte alls viktigt

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

mycket viktigt

12/15

20160122
20160122

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

20160122

53. 12a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon läser en
fysisk bok eller tidning i köket?
( fysiska spel och lekar ej på dator eller tv tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

57. 14a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon spelar
eller leker i köket?
( fysiska spel och lekar ej på dator eller tv tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

0 timmar

0 timmar
01 h
13 h

0 timmar

01 h

36 h

01 h

13 h

912 h

13 h

36 h

1224 h

36 h

912 h

912 h

1224 h

62. (kök extrafråga) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är rätt/ lagom för
disk och matlagning?
Markera endast en oval.

1224 h

54. 12b (kök) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är lagom/rätt när man
läser fysisk bok eller tidning?
Markera endast en oval.
1

2

3

4

58. 14b (kök) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är rätt/lagom för spel eller
lek i köket?
Markera endast en oval.

5

inte alls viktigt

1
mycket viktigt

2

3

4

1

01 h

0 timmar

13 h

01 h

36 h

13 h

912 h

36 h

1224 h

912 h

1

2

3

4

mycket viktigt

64. 17 (kök) Finns det någon aktivitet i köket
som kräver att taklampa i vardagsrummet
släcks och i så fall vilken och varför?(
beskriv kortfattat)

65. 18 (kök) Finns det någon annan aktivitet
som sker i köket när takbelysningen är
tänd i som inte nämts här ovan? beskriv
vilken och varför den är viktig

1

mycket viktigt

2

3

4

5

inte alls viktigt

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit

5

60. 15b (kök) Hur viktigt är det att ljuset från takbelysningen är rätt/lagom för arbete i
köket?
Markera endast en oval.

5

inte alls viktigt

4

63. 16 (kök) Finns det någon aktivitet i köket
som kräver att någon annan belysning
tänds och i så fall vilken och varför?
(beskriv kortfattat)

mycket viktigt

1224 h
56. 13b (kök) Hur viktigt är det att ljuset från taklampan i köket är rätt/lagom när man
äter?
Markera endast en oval.

3

inte alls viktigt

59. 15a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon arbetar i
köket?
( kan vara arbete eller hobby pyssel) tänk på att göra en uppskattning över alla i
hushållet)
Markera endast en oval.

0 timmar

2

5

inte alls viktigt

55. 13a (kök) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att någon äter med
taklampan tänd i köket ?
( tänk på att göra en uppskattning över alla i hushållet)
Markera endast en oval.

enkät 2 a om användning av taklampa i kök och vardagsrum

61. (Kök extra fråga) Under hur mycket tid på ett dygn skulle du uppskatta att diskar
eller lagar mat i köket?
Markera endast en oval.

13/15

Tillhandahålls av

mycket viktigt

https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KyN6y0zUykkLRjDristvEuf7kNSFDLB3qCc2uFYUs4/edit
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